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РЕЗЮМЕ 

Този доклад описва стотици казуси, които показват, че индустриалното сондиране за 

природен газ, включително хоризонтално сондиране използващо хидравличен удар с 

голям обем, води до значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда. Тези 

въздействия се дължат на промените в ползването на земята, извличането на вода, 

неправилното циментиране и обшивка на газови кладенци, прекалено високото налягане 

в кладенците, миграцията на газ от нови и изоставени кладенци, неспособността на 

пречиствателните станции занимаващи се с отпадните води да се справят с 

производствената вода, подземното инжектиране на отпадъчни води, неправилния 

контрол на ерозията и седиментите, трафика от камиони, компресорните станции, както и 

на аварии и разливи.  

Изследваните случаи в този доклад се базират основно на разследвания, разкрития и 

изявления на държавни и федерални служители от региона на шистово находище 

Марселъс  (Пенсилвания, Охайо и Западна Вирджиния), шистово находище Барнет 

(Тексас),  шистово находище Файетвил (Луизиана и Арканзас), както и на регулаторните 

органи в западната част на Уайоминг и Колорадо. 

През последните две години в Пенсилвания щатските регулаторни органи установяват, че 

сондирането за газ чрез високообемен хидравличен удар е замърсило питейната вода, 

повърхностните води, въздуха и почвите. В Охайо щатските регулаторни органи 

установяват, че неправилното поставяне на сондажната обвивка е причинило 

замърсяване на питейната вода и експлозия на една къща. В Тексас държавните 

регулаторни органи откриват повишени нива на бензен и други токсини в околности с 

намиращи се в близост газови компресори. В Уайоминг Агенцията за защита на околната 

среда (EPA) е предупредила обитателите да не пият от водата, а в Колорадо са 

докладвани стотици разливи като в същото време граждани продължават да изследват 

установените здравни проблеми, които смятат, че са свързани с близконамиращите се 

сондажни операции. 

Във време когато нефтените и газодобивните компании би трябвало да спазват добро 

поведение, индустрията продължава да действа безнаказано и да лобира срещу контрола 

на федералните регулатори. Въпреки че пораженията от катастрофата в Залива 

продължават да показват истинската цена на липсата на регулация, индустрията 

продължава да заобикаля правилата за сметка на работниците и обществото в цяла 

Америка.  

Никой не оспорва, че газодобивната индустрия в САЩ от дълго време играе 

основоположна роля в нашата икономика и в системите за производство на енергия. 

Щатът Ню Йорк бе първият, който прегърна индустриалната идея през 1821 г. , когато бе 
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извършен първият сондаж в северната част на щата – вертикално пробиване в газово 

находище. Но сега нещата са доста по-различни от времето, когато започна да се 

използва традиционния подход за сондиране на газ. Все повече шистови залежи се 

разработват в резултат на развиващите се технологии и се увеличава процента на 

разработване на неконвенционалните шисти – зони, които по традиция бяха прекалено 

трудни или скъпи за проучване. Хидравличното разбиване, технология за пръв път 

използвана преди 50 години, сега се използва за около 90 % от нефтените и газови 

находища в САЩ.  

Но газовите компании все още не са спазили обещанието си да осигурят чиста енергия, с 

минимално въздействие върху околната среда. Вместо признаване на риска и 

неоспоримите последици, изпълнителните директори и говорителите им демонизират 

опозицията. Вместо пълни разкрития има тайни, съчетани с празни обещания за 

сътрудничество. 

Това трябва да се промени. През 2009 г. Riverkeeper предостави на Щатския департамент 

за опазване на околната среда на Ню Йорк доклад в опит да разсее митовете, измислени 

от щатски регулатори и директори на газодобивните компании, че сондирането е винаги 

безопасно и че докладите за замърсяване са неточни. Този обновен доклад акцентира 

върху някои от пораженията върху околната среда, с които обикновените американци 

трябваше да се справят, докато ние се стремяхме да работим с правителствените агенции 

и индустрии, за да започнем да създаваме дългосрочни енергийни решения и устойчиви 

икономии в мащаб, които не изискват жертване на чистата вода и въздух. 

След анализиране на докладите от щатските и федерални регулатори, този доклад 

представя препоръки, които, ако се изпълнят изцяло, може да спомогнат за 

облекчаването на някои от документираните проблеми в страната. Тези препоръки 

включват законодателни и регулаторни действия, необходими, за да се предотвратят и 

контролират по-нататъшни замърсявания на околната среда. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

„Здравият разум, науката, логиката и икономическите възможности понесоха загуби от 

планираната кампания на дезинформация и невежеството…” 

Брад Джил, изпълнителен директор на Ню Йоркската независима нефтено-газова 

асоциация, 08.2010 

 

Въпреки индустриалните риторики за обратното, пораженията върху околната среда след 

добиване на газ са истински и неопровержими. Както този доклад показва, щатските и 
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федерални регулаторни органи документират хиляди инциденти в страната, където 

индустриалното сондиране за газ е известна или възможна причина за значително 

замърсяване на околната среда. Със сигурност изследваните случаи разгледани тук са 

само онагледяване на проблемите, които регулаторните органи, собствениците на земя, 

общинските съвети и местните общности продължават да откриват в цялата страна и по 

света, докато регулаторните органи  продължават да се опитват да наваксват за и да 

променят хлабавия регулаторен контрол, който съпътства тези проблеми.  

Но в отсъствието на подходящи предпазни мерки, оценки на околната среда, строги 

регулации и принудителни механизми, нарастващите поражения на индустриализацията 

върху земеделските земи остават неразкрити, а газовите сондажни операции 

продължават да влияят разрушително на околната среда. 

(2) 

Шистово находище Марселъс 

Шистите Марселъс са скални образувания, които се намират приблизително на 5000 до 

8000 фута (1500 до 2400м) под повърхността на голяма част от Пенсилвания и част от 

южен Ню Йорк, Охайо и Западна Вирджиния.2 Смята се, че съдържат трилиони кубически 

метри природен газ.3 До скоро добиването на газа, затворен в шистовите образувания 

Марселъс, беше считано за изключително скъпо.4 Покачването на цените на природния 

газ и напредъка в сондажните технологии – по-точно, комбинацията от високообемно 

хидравлично разбиване и хоризонтално пробиване – привлякоха нов интерес към 

газовите сондажи в шистите Марселъс.5 Те са само един от многото шистови депозити в 

региона, който включва формациите Ютика, Бъркет, Хелдерберг, Мандата и Райнстрийт, 

наред с много други.6 
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Газодобивните компании са използвали високообемно хидравлично разбиване и 

хоризонтално пробиване в Пенсилвания, Охайо, Западна Вирджиния, Луизиана и 

Арканзас. Многобройните инциденти, случили се както преди, така и след сондажни 

операции, са завършили със замърсяване на въздуха и водата в тези щати. Няколко 

инциденти, разследвани от щатските регулаторни органи, са описани по-долу. 

Според един доклад от август 2010, основан на документи на Департамента за Опазване 

на Околната Среда в Пенсилвания, за период от две години и половина по време на 

сондажна дейност в шистите Марселъс са станали 1435 нарушения на законите за добив 

на газ и нефт в щата Пенсилвания.7 Тази цифра не включва 669 пътни призовки и 818 

писмени предупреждения към камионите, возещи сондажни отпадни води.8 Тези 

нарушения са включвали неправилна конструкциите за отпадни води, погрешни практики 

за предпазване от разливане, разтоварване на индустриални отпадъци, неправилно 

изпълнение на сондажа и конструкцията му и погрешна превенция на избухвания на 

газови кладенци.9  

Също така шестмесечно разследване на Скрантън Таймз-Трибюн показало липса на 

надзор и значителни проблеми за околната среда в резултат на индустриално газово 

сондиране.10 Вестникът открил: (1) стотици разливи около газовите сондажи за 

последните пет години, повечето от които Пенсилванският департамент за опазване на 

околната среда (PA DEP) не е публикувал; (2) индустриализацията от шистите е оставила 

непоправима следа върху пейзажа и общностите; (3) разкриването от страна на 

индустрията на химикалите, използвани в процеса, е непълно и недостатъчно; и (4) 

„увеличаваща се тълпа от учени” спори, че не се знае достатъчно за въздействията, за да 

се оправдае високата интензивност на развитие.11 

Следват описания на някои от случаите, документирани от щатските регулаторни органи, 

на местата, където дейностите по добив на газ и практиките, свързани с газовата 

индустрия, са последвани от сериозни поражения върху околната среда. 

I. Избухвания на газови кладенци, експлозии и 

операторски грешки 

A. Избухване на газов кладенец на Е.О.Джи., окръг Клиърфийлд, Пенсилвания 

На 03.06.2010 г. избухване на газов кладенец в окръг Клиърфийлд, Пенсилвания, около 

100 мили (160 км) извън Питсбърг, разпръснал около 35 000 галона (132 000 литра) 

отпадни води и природен газ във въздуха в продължение на 16 часа. За щастие нямало 

пострадали.12  

Департамента за защита на околната среда (ДЗОС) на Пенсилвания и независим 

следовател заключават, че причина за инцидента е необучен персонал и неспазване на 
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процедурата за контрол при сондирането. Според ДЗОС на Пенсилвания, И.О.Джи. 

Рисорсис и техния подизпълнител Си.Си. Форбс ООД, „загубват контрол над газовия 

кладенец, докато изпълняват почистващи дейности след извършен фракинг в сондажа”.13 

Този взрив се е случил на сондаж 36Н Пънксютони Хънтинг Клъб. Около 35 000 галона 

замърсена вода е била събрана след като два близконамиращи се потока са били 

замърсени, поради което разследващите смятат, че близо 1 милион галона (3 785 000 

литра) отпадни води са били освободени. В тази цифра се включва и неконтролираното 

изтичане на сондажните хидравлични смеси и солени разтвори към притока на Литъл 

Лорел Рън – изключително ценна студеноводна река за риболов.14  

И.О.Джи. Рисорсис и Си.Си. Форбс ООД са глобени общо с над 400 000 долара (съответно 

353 400 и 46 600 долара всеки) и им е наредено да изпълнят редица поправителни 

действия.15 И.О.Джи. Рисорсис, позната отпреди под името Енрон Ойл енд Газ Кo., е 

компания, установена в Хюстън, която експлоатира почти 300 активни сондажа в 

щата, 139 от които в шистите Марселъс.16 

Независим следовател констатира, че оборудването, което се е използвало от Е.О.Джи., 

никога не е трябвало да се счита за бариера само по себе си или да бъде използвано по 

начина, по който е било използвано.17  Според доклада „основната причина за 

избухването беше това, че Е.О.Джи. не са успели да поддържат съответен брой бариери 

за налягането между производствената формация (шистът) и атмосферата, както и да 

защитят главната бариера, която е на самото място”.18  Други фактори, допринесли за 

неуспеха на Е.О.Джи. да предотврати и контролира аварията са били неправилното 

тестване на клапаните за предотвратяване на избухвания (Blow-Out Preventers -BOPs) 

преди да се използват, както и провеждането на BOP тест по правилен начин.19 

Служителите на Агенцията отбелязват, че е можело да има „катастрофална повреда” на 

BOP системата.20  

В допълнение, компаниите не са имали никакъв персонал на терена по време на 

инцидента както изисква текущия приет от индустрията Сертификация за контрол на 

газов кладенец.21 Също така служителите на Е.О.Джи. не са спазили процедурата за 

обявяване на разливи, така както е описана в плана за спешни случаи на компанията, 

което е причинило забавяне на времето на отговор ДЗОС на Пенсилвания, тъй като 

компаниите не са се свързали с горещата линия на агенцията.22  

ДЗОС на Пенсилвания установява, че има многобройни нарушения, постановени за 

противозаконни, както и нормативни нередности според Постановлението за нефт и газ 

на Пенсилвания. В обобщение избухването на газовия кладенец води до: пет нарушения 

на Постановлението за нефт и газ, пет нарушения на Закона за чистота на потоците, две 

нарушения на щатското Постановление за въздуха, четири нарушения на 

Постановлението за стопанисване на твърдите отпадъци.23  
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B. Експлозия на газов кладенец на Чийф Ойл енд Газ и Ей.Би. 

Рисорсис Gas, окръг Маршал, Западна Вирджиния 

През юни 2010 г. експлозия на сондаж в Западна Виджиния изпраща седем ранени 

работници в болница. Чийф Ойл енд Газ е собственик на газовия кладенец, а сондажните 

операции се ръководят от Ей.Би. Рисорсис Пенсилвания ООД.24  

Екипът бил приключил с пробиването на кладенеца и е започвал процеса по хидравлично 

разбиване, когато попаднал на „джоб” с метан, който причинил експлозията. Това се 

случва в окръг Маршал, Западна Вирджиния, 55 мили (88 км) югозападно от Питсбърг.25  

След експлозията ДЗОС на Западна Вирджиния нарежда Ей.Би. Рисорсис да спрат всички 

дейности в щата и издава две уведомения за нарушения на компаниите, извършили 
сондажите, за неправилно затваряне на газовия кладенец. Предварителното разследване 

на инцидента от Департамента показва, че предпоставките, довели до експлозията, могат 
да са в следствие на грешка на оператора при следването на плана, изложен в 
разрешителното. Ей.Би. Рисорсис бяха призовани пред съда заради неизпълнение на 

поставянето на предпазната обвивка в кладенеца на необходимата дълбочина и за 
неточност при докладите за дълбочината на въглищния пласт в заявката за 
разрешително.26  

Заповедта за забрана на сондажни действия изисква компанията да прегледа 
докладваните въглищни пластове и дълбочината на сондажната обвивка за всички 
действащи и планирани газови кладенци; да предприеме всички необходими стъпки, за да 

изпълни изискванията на Кодекса на Западна Вирджиния за непрекъснато присъствие на 
обучен служител по предотвратяване на експлозии по време на сондирането; и да покаже 
знания и разбиране за събитията довели до експлозията и за причината за злополуката от 
7-ми януари. Департаментът за защита на околната среда в Западна Вирджиния премахва 

забраната на 21 юли, 2010 г., и разрешава на компанията да възстанови дейността си.27 

C. Пожар при газов кладенец на Атлас, град Хоупуел, Пенсилвания 

На 1 април 2010 г. цистерна и отворена яма, използвани за съхраняването на 
хидравлично извлечената течност, се запалват на работната площадка при кладенеца на 
Атлас.28 Екипът за опасни материали от окръг Вашингтон потушава пожара, а щатския 
началник на пожарната ръководи контролирането на пламъка и прави оценка на щетите 

причинени при инцидента, които струват на Атлас Енерджи 375 000 долара.29 Пламъците 
са били с височина поне 100 фута (30 метра) и 50 фута (15 метра) на ширина, а черният 
дим се е виждал от километри.30 

Жители са се оплаквали от неприятни и вредни миризми в околността дни преди пожара. 
Джордж Цимерман, жител от околността, чака да започне процес срещу Атлас, в който се 
твърди, че дейността на компанията близо до неговото ранчо от 480 акра е причина за 

замърсяване на почвата и водата в неговата собственост. Делото и разследването на 
пожара от Департамента за защита на околната среда на Пенсилвания са висящи. 
Предварителните разследвания на Департамента сочат, че пожарът може да е причинен 
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от газ по повърхността на резервоара за отпадни води – облицованата с гума с яма, която 
се използва за събиране на отпадни води при хидравлично разбиване.31 

D. Експлозия на дом, причинена от сондажни дейности, град 

Бейнбридж, Охайо 

На 15 декември 2007 г. избухва експлозия в къща в Бейнбридж, Охайо.32 Двамата 

обитатели на дома не са ранени, но постройката е засегната значително.33 След 
разследване Департамента за природни ресурси в Охайо установява, че причината за 
експлозията са извършваните в близост сондажни дейности по високообемно 

хидравлично разбиване, провеждани от “OVESC” (Охайо Вели Енерджи Систъм 
Корпорейшън) в пясъчното образувание „Клинтън“.34 Съгласно заповед на Департамента 
издадена на 16 април 2009 г., OVESC започва сондаж на газов кладенец „Инглиш“1 в 

района на 18 октомври 2007 г.35 По-нататъшните разследвания разкриват, че:  
 
„Натрупването и задържането на дълбочинен газ под високо налягане в повърхностните 

сондажни тръби на газов кладенец „Инглиш“ 1, между 16 ноември и 15 декември, 2007г. 
довежда до свръх налягане в тръбата. Свръх налягането от своя страна води до 
нахлуване или миграция на природния газ от сондажните тръби на кладенеца в 

естествените пукнатини на каменния пласт под основата на циментираната обвивка. Този 
газ преминал вертикално през пукнатините в намиращия се отгоре водоносен хоризонт, 
разтворил се или излязал през него и попаднал във водните кладенци,и така влязал в 
някои заселени места в района в различни концентрации чрез подземните води.“36 

Освен до експлозия, сондажните дейности довеждат и до значително замърсяване на 
водите в района. Според Департамента за природни ресурси на Охайо, точно това 
събитие замърсява „22 домашни и един публичен водоизточникa“.37 Писмо от Здравния 

департамент в Охайо, отнасящо се до водните проби от местността след експлозията, 
показват, че „ от 78те проби от газови кладенци, в 45 е имало измеримо ниво на 
разтворен метан във водата. В много от 78-те проби също така е имало желязо, магнезий 

и по-рядко срещания алуминий, а общото количество на разтворени метали превишава 
допустимите от американската Агенция за защита на околната среда „ максимални нива 
на вторични замърсители“.38 В отговор на този инцидент, Департаментът за природни 

ресурси в Охайо нарежда OVESC да: 

1. поправи несъответстващата основна циментирана обвивка на кладенеца „Инглиш“1; 
2. изолира зоните с дълбочинен газ под високо налягане, които са били първоизточника 

за свръхналягането на водоносния хоризонт и; 3. отстрани задържания газ от тръбите, 
причинил повишаване на налягането.39 Докладът на Департамента за природни ресурси в 
Охайо по случая гласи, че: „възстановителните дейности по циментиране завършени от 

OVESC до средата на декември 2007 г. ефикасно са изолирали и запечатали зоните с 
дълбочинния газ под високо налягане. В резултат на това, природният газ от 
дълбочинните структури не може повече да се придвижва към повърхностната обшивка 

на сондажните тръби на кладенец „Инглиш“ 1 и да мигрира в местните подводни 
слоеве.“40 
 

Департаментът докладва, че основно три фактора са допринесли за нахлуване на газта в 
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плитките водоносни слоеве и последвалата експлозия в сградата: 1) неправилно 
циментиране на производствената обшивка на кладенеца; 2) решението да се продължи с 
хидравличното разбиване в кладенеца без да се има в предвид неправилно 

циментираната обшивка; 3) и най-същественото - 31 дневния период след извличането, 
през който пространството в сондажните тръби между повърхностната и 
производствената обшивка е било „като цяло затворено“. 

 
Според доклада, последният фактор е довел до затварянето на  дълбочинния газ под 
високо налягане от формациите „Нюбърг“ и/или „Клинтън“ в това забранено 

пространство.41 

ІІ. Замърсяване на питейната вода и нелегални 

изтичания 

 

 (3) 

А. Кабът Ойл енд Газ, Димок, Пенсилвания 

Кабът Ойл енд Газ притежава и експлоатира поне 62 кладенци в рамките на около 9 кв. 
мили (14 кв. Км) в Димок. През януари 2009 г. има няколко доклада за метан мигрирал до 

повърхността и минимум един доклад за експлозия на кладенец за питейна вода.42 След 
първоначален тест, Департамента за защита на околната среда на Пенсилвания открива , 
че четири кладенци в района са с повишено ниво на метан.43 След по-нататъшни 

разследвания, агенцията разкрива, че девет кладенци съдържат метан, четири – с нива, 
които сочат опасност от експлозия.44 Миграцията на газа се появява в близост до местата 
за високообемно ходравлично разбиване на корпорация Кабът Ойл енд Газ. ДЗОС на 

Пенсилвания отбелязва, че в района за първи път се извършват сондажни дейности и 
„скорошните сондажи за газ в околността имат за цел шистите Марселъс”.45 Той 
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(Департаментът) провежда изотопен анализ в опит да разграничи източника на 
разпръснат газ.46 Департаментът в Пенсилвания определя, че газта наистина произлиза от 
шистите, които сондира Кабът, и изключват възможността газта да е образувана от 

бактерии или да произлиза от по-плитките газо-носещи образувания. 47 

ДЗОС на Пенсилвания издава на Кабът акт за нарушение на 27 февруари, 2009 г. 
позовавайки се на неизпълнението на Постановлението за нефт и газ на Пенсилвания от 

компанията. 48 Актът за нарушение гласи: „ Разследването /на Департамента/ показа, че 
Кабът е причинил или е позволил на газта от по-ниските образувания да навлезе в 
подпочвените води. 49 През ноември 2009 г. Департаментът на Пенсилвания и Кабът 

подписват споразумение за преразглеждане на нарушението, което изисква Кабът да 
получи одобрението на Департамента за каквито и да било бъдещи планове за покриване 
или циментиране на кладенците.“ 50 

Департаментът констатира, че инспекторите на агенцията „откриват, че обшивките на 
някои от кладенците за природен газ на Кабът са циментирани неправилно или 
недостатъчно, позволявайки на природния газ да достигне до подпочвените води.“51 

 
На 16 септември 2009 г. , допълнителни инциденти в Димок се свързват с Кабът, когато 
два разлива на течен гел се появяват на работната площадка на кладнеца Хайтсмън за 

природен газ на компанията.52 Разливите замърсяват езеро и причиняват измиране на 
рибата в Стивънс Крийк.53 ДЗОС на Пенсилвания издава на Кабът акт за нарушение  
заради разливите.54 Департаментът отсъжда, че Кабът е нарушил Закона за чистотата на 

потоците на Пенсилвания, Постановлението за стопанисване на твърдите отпадъци на 
Пенсилвания, Постановлението за запазване и посегателство върху язовирите, и 
Постановлението за нефт и газ като резултат от: неразрешено изтичане на замърсяващи 

вещества, неразрешено изтичане на остатъчни отпадъци, две неразрешени посегателства 
върху Стивънс Крийк, изпускане на замърсяващи вещества на територията на кладенеца и 
неразрешено изтичане на производствени отпадъци.55 

Двата разлива съдържат гел, използван за смазване при процеса на високообемно 
хигравлично разбиване и възлизат на над 8 000 галона.56 Според Кабът, разливите са 
причинени от повредени връзки на тръбопроводите.57 В последствие се появява трети 

разлив на 22 септември 2009 г. на същия терен.58 В този допълнителен разлив присъства  
420 галона от същия гел.59 

В следствие на трите разлива, на 25 септември 2009 г. ДЗОС на Пенсилвания налага на 
Кабът глаба в размер на 56 650 долара и нарежда компанията да прекъсне всякакви 

дейности по хидравлично разбиване, докато не изпълни определени инженерни и 
обезопасителни изисквания.60 На 16 октомври 2009 г. Департаментът разрешава на Кабът 
да възобнови дейността си след прилагане на изискваните документи.61 

На 4 ноември, 2009 г. Департаментът за защита на околната среда, Пенсилвания и Кабът 

сключват взаимно споразумение относно следните нарушения: прекомерно налягане/ 

неправилно или недостатъчно циментиране (на обшивката) на определени газови 

кладенци; замърсяване на частни водоизточници в общините Димок и Спрингвил, окръг 

Саскехана; изтичане на природен газ в подпочвените води; замърсяване с индустриални 
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отпадъци и/или отпадъчни продукти на почвата и/или щатските водни ресурси; не са 

предоставени данни за кладенците и не е поддържан архив за сондажите.62 

Департаментът също открива завишени нива на метан в кладенците, които доставят 

питейната вода на 13 домакинства и установява наличието на лесно запалим газ в 

горната част на седем от кладенците.63 

Департаменът открива, че неразрешените течове на Кабът са замърсили подпочвените 

води и са в несъответствие на щатския Закон за чистотата на потоците и 

Постановлението за стопанисване на твърдите отпадъци 64 и нарежда на компанията 

незабавно да въведе редица поправителни мерки, включително и доставката на питейна 

вода и/или уреди за улавяне на мигрирал газ на засегнатите домакинства.65 

Департаментът налага глоба в размер на 120 000 долара, предвидени са и наказания за 

каквито и да било бъдещи нарушения.66 

След като компанията не успява да изпълни всичките си задължения от първоначалното 

споразумение, Департаментът и Кабът го изменят на 15 април 2010 г. 

Според измененията, ДЗОС на Пенсилвания прекратява всички заявления за 

разрешителни на Кабът и глобява компанията с допълнителни 240 000 долара, а 

компанията се съгласява да изплаща допълнителни 30 000 долара на месец, докато 

Департаментът не определи дали Кабът е изпълнил всичките си задължения по 

оригиналното и последващо споразумение.67 

ДЗОС на Пенсилвания е събрал и проби от други кладенци за питейна вода в засегнатия 

район и счита компанията за отговорна за повишените нива на разтворен метан в тях.68 

Като допълнение агенцията отбелязва, че събирането на газта продължава в основите на 

различните кладенци и се забелязва такова и в пет други кладенци, което показва 

възможни проблеми с недостатъчното или неправилно циментиране на сондажните 

обшивки.69 Като част от промененото споразумение от април 2010 г,. Департаментът 

нарежда Кабът да затвори до 40 дни още 3 газови кладенци, отговорни за замърсяването 

на питейната вода, и нарежда на Кабът да инсталира системи за пречистване на водата в 

засегнатите домакинства в рамките на 30 дни.70 Департаментът открива, че Кабът не 

успява да спази споразумението от 2009 г. и ръководителя на Департамента заявява без 

колебание в прав текст : „ миграцията на газ е сериозен проблем, който може да има 

ужасяващи последствия за засегнатите домакинства.“ 71 

В края на юли 2010 г. Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания дава на 

Кабът Ойл енд Газ допълнителни 60 дена, през които да възстанови изцяло замърсените 

водоизточници в Димок.72 

B. Чесапийк Енерджи, окръг Брадфорд, Пенсилвания 

През август 2010 г. Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания заявява, 

че три от кладенци за питейна вода в окръг Брадфорд имат метан, което е довело до 
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експлозия в един от тях. Агенцията издава на Чесапийк Енерджи акт за нарушение  и 

нарежда компанията да подсигури засегнатите семейства с питейна вода, докато 

разследването продължава.73 Освен това Департаментът разследва и причините за 

пожара от 13 юли 2010 г. на разделителен резервоар, управляван от Чесапийк Енерджи.74 

C. Операции на Shreiner Oil & Gas засегнали питейната вода, окръг 

МакКийн, Пенсилвания 

През април 2009 г. сондажните дейности, провеждани от Shreiner Oil & Gas, засягат поне 

седем кладенци за питейна вода в Хеджхог Лейн във Фостър, Пенсилвания.75 Мигриралият 

газ е бил на лице в много кладенци и жителите са се оплакали. Два от засегнатите 

водоизточника съдържат метан, а в пет има желязо и магнезий над разрешените 

количества, съобразно стандарите за питейната вода.76 След проведено разследване, 

Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания открива, че „ появата на 

мигрирал газ е в резултат на 26 наскоро сондирани кладенци, в четири от които е имало 

повишено налягане на повърхността на сондажната обшивка, а други (кладенци) не са 

били циментирани.“77 Департаментът също така издава на Шрайнер акт за нарушение, 

засягащо този случай за непредадена документация на газови кладенци.78 

Преди акта за нарушение от април 2009г., Департаментът издава три акта за нарушения 

на Шрайнер, отнасящи се до сондажите в Хеджхог Лейн на кладенци със свръхналягане, 

нарушения при отпадните ями, както и пропуск за изпращане на разрешително за сондаж 

на кладенец.79 

До февруари 2010 г. , почти година след като ДЗОС на Пенсилвания определя сондажните 

дейности на Шрайнер Ойл & Газ за отговорни за замърсяването на седем водоизточника в 

град Брадфорд, две от домакинствата все още имат неразрешени проблеми с 

водоснабдяването.80 В резултат, Департаментът нарежда на компанията да намери до 

десет дена цялостно разрешение на проблемите на домакинствата и да приложи плана до 

тридесет дена от неговото одобряване.81 Департаментът открива замърсявания в пробите 

взети от двата водоизточника, между които твърди частици, хлориди, магнезий, желязо, 

разтворени метан и етанов газ.82 Заповедта (на Департамента) изисква от Шрайнер също 

така да подобри циментовите обшивки на три от кладенците си.83 Местният ръководител 

на Департамента отбелязва, че „ на семействата в този район твърде дълго им е било 

нарушено спокойното съществуване“.84 

ІІІ. Водни разливи на повърхността 

А. Разлив на химикали, използвани при сондажите, окръг Брадфорд, 

Пенсилвания 
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През август 2010 г., Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания глобява 

Талисман Енерджи с 15 506 долара заради разлив от ноември 2009 г, в който са се излели 

над 4 200 галона от течността, получена след хидравлично разбиване, в едно езеро и в  

притоците на Вибър Крийк, която се оттича в река Тиога, риболовен район за 

студеноводна риба.85 Разливът се е получил в следствие на грешка при изпомпването и 

златачването с пясък на клапата на техен кладенец в град Армения.86 

B. Атлас Рисорсис глобени за разливи в три области в Пенсилвания 

През януари 2010 г. Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания глобява 

Атлас Рисорсис с 80 000 долара за неспазване на щатските закони, защитаващи околната 

среда, на тринадесет сондажни обекта в югозападна Пенсилвания.87 Департаментът 

открива, че Атлас не е приложила подходящи мерки за контрол на ерозията и 

отлаганията, което е довело до мътни разливи, а също така, че Атлас е допуснала и 

разливи на повърхността с дизелово гориво и течности, използвани при процеса 

хидравлично разбиване.88 Департаментът открива и  че Атлас не е възстановила два от 

кладенците след като е завършила със сондирането.89 Тези действия са в нарушение на 

щатското Постановление за нефт и газ, щатския Закон за чистотата на потоците и 

Постановлението за стопанисване на твърдите отпадъци.90 Компанията има разрешителни 

за повече от 250 кладенци в три провинции на района Марселъс.91 
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 (4) 

C. Разлив на Рейндж Рисорсис, град Хоупуел, Пенсилвания 

На 6 Октомври, 2009 г. Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания 

глобява Рейндж Рисорсис с над 140 000 долара за разлив от около 250 барела с 

разредена течност, получена при хидравлично разбиване.92 Повреда в съединение по 

преносната линия причинява изтичането на течносттта и в резултат на това тя се влива в 

приток на Бръш Ран в град Хоупуел, Пенсилвания. Този разлив причинява смъртта на 

поне 168 риби и други водни организми.93 Бръш Ран е изключително ценен район за 

риболов, който е под специална закрила заради биологичното си богатсво.94 

D. Преливане на яма за отпадни води на Атлас, град Хоупуел, 

Пенсилвания 

През август 2010 г. Департаментът за защита на околната среда в Пенсилвания глобява 

Атлас Рисорсис с 97 350 долара за това, че е позволила яма за съхранение на отпадни 

води да прелее с течностите, използвани при хидравлично разбиване, и да замърси 

изключително ценен речен басейн в окръг Вашингтон.95 Нарушенията става през 

декември 2009 г. в газов кладенец Кауден 17, когато неизвестно количество хидравлична 
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течност изтича в притока на Дънкъл Рън.96 Въпреки че Атлас се справя със ситуацията 

веднага след като проблемът е открит, компанията така и не е подала доклад за него в 

Департамента на Пенсилвания.97 

Разливът нарушава щатското Постановление за нефт и газ, щатското Постановление за 

стопанисване на твърдите отпадъци и Закона за чистота на потоците. Местен директор на 

Департамента посочва, че е „неприемливо газодобивните компании в Пенсилвания да 

заплашват обществената сигурност и да вредят на околната среда чрез нехайните си 

действия както в този случай“ и че „компаниите трябва да адаптират работните 

стандарти, които служат за предотвратяване на подобни инциденти, и да направят 

защитата на водните ни ресурси свой основен приоритет.“98 

E. Нелегални разливи на Фортуна Енерджи, Троя, Пенсилвания 

Фортуна Енерджи нелегално изпуска част от хидравличния разтвор от три газови 

кладенци, намиращи се в Трой, Пенсилвания, в отводнителните канали и в растителен 

район, които накрая достигат приток на Шугър Крийк.99 Департаментът глобява 

компанията с 3 500 долара за това, както и за други нарушения.100 

F. Бъкай Крийк, Западна Вирджиния 

През юни 2010 г. Департаментът за защита на околната среда в Западна Вирджиния 

издава доклад, според който през август 2009 г. Тапо Енерджи изпуска неизвестно 

количество от „вещества на петролна база“, свързани със сондажните дейности в притока 

на Бъкай Крийк в окръг Додридж. Разливът замърсява участък от потока с дължина три 

мили преди да бъде овладян. Въпреки че Департамента в Западна Вирджиния определя 

разлива като случаен, агенцията издава на Тапо Енерджи акт за нарушение и присъжда 

глоба от 10 000 долара за изтичането на замърсители във водите на щата.101 
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IV. Неправилна преработка на отпадни води 

 (5) 

А. Нарушения при пречиствателната станция за отпадни води в 

Джърси Шор, Пенсилвания  

През февруари 2010 година Департамента за защита на околната среда /ДЗОС/ в 

Пенсилвания налага глоба на пречиствателната станция в град Джърси Шор, 

Пенсилвания, в размер на 75 000 долара за открити нарушения свързани с третирането на 

промишлени отпадни води, получени в резултат на добиването на шистов газ през 2008 и 

2009 година.102 Нивата на хлорид в обработените води от пречиствателната станция 

надхвърлят многократно нормите. Още през юни 2009 година ДЗОС на Пенсилвания е 

разпоредил на пречиствателната станция да спре да приема отпадни води получени в 

резултат на добив на шистов газ.103  

В. Високи нива на общо разтворени твърди вещества в река 

Мононгахела, Пенсилвания 

 През октомври 2008 година ДЗОС на Пенсилвания за първи път определя, че нивата на 

общо разтворени твърди вещества в река Мононгахела надвишава федералните и 

държавните стандарти за качеството на водата.104 По-късно същия месец ДЗОС обявява, 

че започва разследване за установяване на източника на тези „необичайно високи нива 

на твърди вещества”.105 С цел незабавното решаване на проблема ДЗОС разпорежда на 

всички пречиствателни станции, които освобождават води в река Мононгахела или 
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нейните притоци да намалят драстично водите, използвани при добив на шистов газ, 

които те приемат за пречистване до 1% от дневния им дебит. Преди наложеното 

изискване от ДЗОС, до 20 % от дневния дебит на пречиствателните станции е бил от 

добив на шистов газ. 

ДЗОС на Пенсилвания определя следната причина за високите нива на твърди вещества: 

„наличието на високо минерализирани отпадни води в общински пречиствателни станции 

е пряко  свързано с  дейности от добив на природен газ”.106  В доклад от ДЗОС на Ню 

Йорк се отбелязва: „пробите от водата взета  от няколко пречиствателни станции 

функциониращи по долното течение на река Мононгахела посочват, че нивото на твърди 

частици е почти два пъти по-високо от максимално допустимото и почти 5 пъти по-високо 

от средната норма.”107 

През август и октомври 2009г. ДЗОС на Пенсилвания обявява, че твърдите вещества 

открити в река Мононгахела отново надхвърлят стандартите за качество на питейната 

вода.108 109 

В писмо до EPA регион 3 /Агенция за защита на околната среда, регион 3 - среден 

Атлантик/ от 18 септември 2009 г., Армейски инжинерен корпус /АСОЕ/ съобщава, че 

твърдите вещества в река  Мононгахела са се увеличили през октомври 2008 до 860 мг/л 

в сравнение със средното ниво, което е 120 – 400 мг/л. АСОЕ отчитат, че това се дължи 

на няколко фактора, включително „увеличаващите се сондажи в шистовите скали в 

Марселъс”. В отговор на искане от ДЗОС на Пенсилвания, АСОЕ увеличава притока на 

вода от язовира, освобождавана в басейна на река Мононгахела, в опит да се разреди 

концентрацията на твърди вещества, но се установило, че увеличаването на водните 

потоци не намалява повишените нива на твърди вещества.110  

V. Изтичане на газ 

От 1992 до 2008 година е имало най-малко девет случая, свързани с изтичане на газ към 

действащи газови кладенци в Пенсилвания, като в резултат са настъпили два смъртни 

случая. Седем от тези случаи са свързани и с възникнали експлозии. В четири от тези 

случаи, изтичането на газ се дължи на проблеми с обвивката или херметизацията 

(annulus) (пространството в кладенеца между тръбата и обвивката на сондата). В три 

други случаи е имало изтичане или повреда на обвивката, а при един е отчетена 

нарушена обвивка.111 

А. Три смъртни случаи в окръг Джеферсън, Пенсилвания 

Изтичане на газ е причинило експлозия в къща през март 2004 в окръг Джеферсън, 

Пенсилвания, в резултат на което трима души загиват. Пробив в херметизацията на поне 

една газова сонда е причинило изтичането(migration) на газа.112  
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B. Ийст Рисорсис, град МакНет, окръг Ликоминг, Пенсилвания 

През юли 2009 г., ДЗОС на Пенсилвания потвърди изтичането на газ от кладенец на Ийст 

Рисорсис във формация Орискани. Метанът е замърсил двата притока на река Ликоминг 

Крийк, както и множество частни кладенци за питейна вода в района,  принуждавайки 

един жител да напусне дома си. ДЗОС на Пенсилвания подозира, че причина изтичането е 

некачествена обвивка на газовия кладенец; компанията Ийст Рисорсис (сега отчасти 

собственост на Шел) е предприела мерки да спре изтичането от кладенеца и да подобри 

условията в питейните кладенците и потоците.113   

С. Изтичане на газ в окръг Армстронг, Пенсилвания 

През октомври 2007 г. експлоадира кладенец за питейна вода, като унищожава помпата, 

нанасяйки  сериозни повреди и влошавайки качеството на водата в кладенеца.114  ДЗОС 

на Пенсилвания идентифицира новопробит газов кладенец в района като източника на 

експлозията, а като конкретна причина за изтичането на газ е посочена разхерметизация 

на корпуса(pressurization of the annulus).115  

D. Град Нокс, окръг Джеферсън, Пенсилвания 

На 18 април 2009 г. започва да изтича газ в частен кладенец за питейна вода в град 

Нокс.116 ДЗОС на Пенсилвания започва разследване, по време на което открива запалим 

газ в намиращ се в близост кладенец за питейна вода.117 ДЗОС на Пенсилвания смята, че 

причината за миграцията на газа е наскоро действал съседен газов кладенец.118 ДЗОС 

разследва също така три допълнителни доклада за проблеми с качеството на питейната 

вода, които могат да имат връзка с наскоро започналото мащабно хидравлично разбиване 

в района.119 

E. Град Милкрийк, окръг Ери, Пенсилвания 

Епизодично изтичане на газ през ноември и декември 2007 г. наложи жителите на Уалнът 

Крийк в Милкрийк, Пенсилвания, да бъдат евакуирани от домовете си за повече от два 

месеца.120 Изтекъл газ се открива в почвата, а ”нивото на природен газ, открит в и около 

домовете, се оказва такова, че може да предизвика експлозия”.121 Разследването на ДЗОС 

и направен изотопен анализ на газа показали, че наскоро експлотирани  сондажи за 

добив на газ в района са причинили изтичането.122 ДЗОС постановява глоба от 32 000 

долара  във връзка с граждански иск срещу Фърст Алайънс Чърч за причиненото изтичане 

на газ и затова, че пет семейства са били принудени да напуснат домовете си за тридесет 

и девет дни. Фърст Алайънс Чърч е наел подизпълнител за извършване на сондирането 

върху техния терен.123 

F. Град Либърти, окръг МакКийн, Пенсилвания 
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През януари 2008 г., ДЗОС на Пенсилвания отговаря на жалба във връзка с изтекъл газ в 

кладенец за питейна вода в град Либърти.124 Последвалото разследване показва, че два 

наскоро сондирани газови кладенци са били под прекомерно високо налягане: „ Над 

допустимото налягане в корпуса”.125 Операторът на кладенците поставя допълнително 

сондажна обвивка и по този начин премахва налягането в кладенеца. Кладенецът за 

питейна вода се изпомпвал усилено и с течение на времето нивото на изтекъл газ 

намалял значително.126 Когато нивото на газа намалява до допустимите стойности, 

газовите кладенци се връщат в експлоатация.127 

G. Разследване „Александър”, окръг Вашингтон, Пенсилвания 

През септември 2006 г. изтичане на шистов газ засяга няколко частни водоизточника, 

както и почвата, в окръг Вашингтон.128  ДЗОС на Пенсилвания определя, че наскоро 

експлоатиран газов кладенец по метода на хидравличен удар: „се е свързал с изоставен 

газов кладенец” .129 В резултат, мигриралият газ достига до плитките водоносни 

хоризонти и до почвата в района.130 Разследване на ДЗОС на Пенсилвания разкрива, че 

хидравличната дейност в наскоро експлоатирания газов кладенец е  „създала” път към 

изоставения кладенец и по този начин са се създали условия за понататъчно изтичане 

към по-плитките подпочвени води и повърхностния слой.131  

H. Град Хоу, окръг Форест, Пенсилвания 

През юни 2005 г. природен газ изтича в два извора, които служат като регионални 

водоизточници за жителите на град Хоу.132 В района е извършвано многократно сондиране 

на нефт и газ.133 ДЗОС на Пенсилвания открива, че изтичането на газ е започнало почти 

по същото време, когато са били сондирани с  хидравлично разбиване два газови 

кладенци,  разположени на повече от 3000 метра от мястото на инцидента.134 Според 

ДЗОС „новите газови кладенци  са в съответствие с регулациите и са предприети 

допълнителни мерки за предотвратяването на изтичането на газ”.135 

I.Град Хамлин, окръг МакКийн, Пенсилвания 

През септември 2007 г.  изтичане на природен газ причинява „промяна в качеството на 

водата и  малка експлозия в общински кладенец за питейна вода”.136 Освен това, запалим 

газ е бил открит в няколко частни кладенци за питейна вода в селището Кушекуа.137 ДЗОС 

провежда разследване, което определя, че прекомерно високото налягане в един газов 

кладенец е причина за изтичането на газа.138 Също така „ на него е поставена 

допълнителна  обшивка на корпуса с цел трайното решаване на проблема”.139 

Компанията, отговорна за инцидента, се е съгласила на споразумение, според което се 

ангажира да затвори петнадесет изоставени кладенци в непосредствена близост до 

засегнатите водоизточници.140 ДЗОС  заявява, че част от изоставените кладенци 

причиняват изтичане на нефт или киселинни води от мините, които замърсяват 

водоизточниците и  потоците.”141  
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J. Разследване „Уилсън”, окръг Армстронг, Пенсилвания 

През октомври 2007 г. херметизацията в повърхностната сондажна обвивка на току-що 

въведен в експлоатация газов кладенец предизвиква  експлозия в една сграда и засяга 

качеството на водата в частен кладенец.142   

К. Разследване „Дейтън”, окръг Армстронг, Пенсилвания 

През март 2008 г. ДЗОС на Пенсилвания започва разследване за изтичане на газ в голям 

район, което е наложило евакуация хората от една сграда.143 Причината за изтичането на 

газа се оказва нововъведен в експлоатация газов кладенец, който е бил под прекомерно 

високо налягане и това е довело до свързването му с други действащи и изоставени 

газови кладенци.144  Предприетите коригиращи действия разрешават проблема. 

L. Градове Коган и Мифлин, окръг Ликоминг, Пенсилвания 

През май 2008 г. ДЗОС на Пенсилвания нарежда на Рейндж Рисорсис Апалачия ООД  и 

Чийф Ойл енд Газ ООД, да престанат да извличат вода от местните потоци за своите 

сондажи, поради нарушения на Закона за чистотата на потоците на Пенсилвания.145 

Директора на регионалния офис на ДЗОС заявява, че „при технологията хидравлично 

разбиване често пъти се използват милиони литри вода. Нито Рейндж Рисорсис Апалачия 

нито Чийф Ойл енд Газ са взели необходимите мерки за предпазване на близките потоци 

от замърсяване  по време на техните сондажни дейности.”146 Компаниите са били в 

юрисдикцията на Комисията за водни ресурси на река Съскуехана и е трябвало до вземат 

разрешителни за използване на водни ресурси, но така и не са получили такива.147 148  

M. Град Атина, окръг Брадфорд, Пенсилвания 

През януари 2005 г. компания Колумбия Натюръл Рисорсис ООД нарушава законите за 

опазване на околната среда на Пенсилвания като не прилага подходящи мерки за контрол 

на ерозията и седиментите върху път, който съгражда във връзка с дейността си по добив 

на шистов газ.149 Това е довело до замърсяване на два от водните пътища и езеро.150 

Компанията също така е нарушала разпоредби, като е работила в част от езерото без да 

получи разрешение за това от ДЗОС на Пенсилвания.151 През юни 2005 г. ДЗОС глобява 

компанията с 6 500 долара за направените нарушения.152 

N. Град МакКалмънт, окръг Джеферсън, Пенсилвания 

През април 2008 г. ДЗОС на Пенсилвания е информиран за  „голямо изтичане на газ” в 

Литъл Санди Крийк, град МакКалмънт.153 Следователите открили наличие на запалим 

природен газ в мазето на местна сграда.154 ДЗОС определя, че газът е достигнал до дома „ 

през незапушен отпаден канал в бетонния под на мазето”.155 Освен това разследването 

разкрива, че „два скорошно експлоатирани газови кладенци са били под прекомерно 
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високо налягане и са добивали газ от различни геоложки пластове.”156 ДЗОС провежда 

изотопен анализ на кладенците, който показва, че един от тях е вероятния източник за 

изтичането на газа.157 След продължително наблюдение на сградата се установява, че 

количеството природен газ в канала намалява.158 

O. Тридесет и осем разследвания на изоставени газови кладенци в 

Пенсилвания 

Въздействието от дейностите, свързани с добив на газ, не се ограничават само до нови 

или действащи газови кладенци.  Много изоставени кладенци датират от началото на 

1900 година, а някои са изоставени без да им се поставя предпазна обшивка или не са 

запечатани. Материали  от тях са били извадени и използвани като скрап по време на 

Втората световна война. Неизправни,  липсващи капаци или обшивки на много от тези 

изоставени кладенци са предизвикали изтичане на газ към повърхността като по този 

начин са замърсили околната среда.159   

От 1998 г. насам ДЗОС на Пенсилвания е разследвал тридесет и осем случаи на миграция 

на газ, половината от които са били докладвани през 2007 г. Много от тези разследвания 

не са приключили, защото въпреки  че изотопният анализ доказва, че газовите кладенци 

са източника на миграцията, местонахождението на много от по-старите газови кладенци 

все още е неизвестно. ДЗОС открива изтичане на газ от изоставени кладенци в жилищни 

райони, под търговски сгради, паркинги, в близост до частни водоизточници, в 

подпочвени водоносни хоризонти, църкви, в един къмпинг и един старчески дом, което е 

довело до временната му евакуация. Решението на проблема е включвало запушване или 

слагане на клапи на кладенците, които са били локализирани, както и инсталиране на 

пречиствателни системи на кладенци за питейна вода, но проблемите все още 

продължават на много от местата, където газовите кладенци не са били локализирани.160  
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 (6) 

VI. Незаконни действия и нарушения на 

разрешителните 

 

A.  Заповед за прекратяване на дейността от Комисията за водни 

ресурси на река Съскуехана, окръг Тиога, Пенсилвания 

През януари 2010 г. Комисията за водни ресурси на река Съскуехана (SRBC) разпореди на 

Новус Оперейтинг ООД незабавно да спре „всички дейности, свързани с използването на 

вода”  в двата газови кладенци в Брукфилд, окръг Тиога.161 Компанията започва сондажни 

дейности  баз одобрение на SRBC, въпреки уведомлението от страна на SRBC за 

необходимостта от предварително одобрение.162 

B. Заповед за прекратяване и преустановяване на работата на Синд 

Ентерпрайсис и Въртикал Рисорсис  

На 12 декември 2006 г. ДЗОС на Пенсилвания издава заповед за прекратяване и 

преустановяване работа на компаниите Синд Ентерпрайсис и Въртикал Рисорсис.163 

Фирмите „са извършили многократни нарушения” на законите на Пенсилвания и са 

показали „липса на възможност или интерес към спазването на държавните регулации по 

отношение на околната среда”.164 Освен това ДЗОС определя наказателна глоба в размер 

на 657 000 долара, с която да бъдат извършени дейности по почистване на замърсяването 

и запечатване на газовите кладенци.165 Сред цитираните нарушения в заповедта са: „ 
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прекалено високо налягане в кладенците, което е довело до изтичане на газ и 

замърсяване на подпочвените води; липса на  укрепителни дейности за предотвратяване 

на ерозията и контрол на утаяването на местата на сондиране, което е предизвикало 

ускорена ерозия; неразрешено изхвърляне на солен разтвор в земята и незаконно 

посегателство върху водоеми и потоци”.166 На 15 юни 2007 г. Синд Ентерпрайсис се 

съгласява на споразумение, с което се съгласява да изплати глоба в размер на 400 000 

долара и „ да не извършва бъдещи сондажни дейности, свързани с добив на нефт или газ 

в района, от собствено име или чрез други лица, както и да закрие всички свои компании 

в областта”.167 

C. Заповед за прекратяване и преустановяване на работа на Ю Ес 

Енерджи  

На 10 юни 2009 г. ДЗОС на Пенсилвания издава заповед за спиране и преустановяване 

работата на Ю Ес Енерджи, заради „съществуващи и повтарящи се нарушения на 

разпоредбите за опазване на околната среда”.168 Заповедта забранява на Ю Ес Енерджи 

да извършва всякакви сондажни, пробивни или хидравлични дейности”.169 Заповедта се 

основава на извършени 302 нарушения от август 2007 г., 197 от които остават 

неразрешени.170 Нарушенията включват „липсата на предприети мерки за 

предотвратяване на ускорената ерозия, непозволено освобождаване на газ в околната 

среда, невъзможност терените около газовите кладенци да бъдат рекултивилани, 

посегателство над водните потоци и езерата без да се вземат необходимите 

разрешителни, както и незапечатване на изоставени газови кладенци”.171 Заповедта за 

прекратяване и преустановяване на работа по-късно е била отменена, след като ДЗОС и 

Ю Ес Енерджи подписват споразумение за изплащане на глоба в размер на  200 000 

долара, а компанията се ангажира да работи по план за управление на околната среда.172   

D. Отнемане на разрешително на Ултра Рисорсис и Фортуна Енерджи, 

Пенсилвания 

На 28 октомври, 2009 г. ДЗОС на Пенсилвания отнема три разрешителни за контрол на 

ерозията и седментите, издадени на Ултра Рисорсис и Фортуна Енерджи, поради 

технически неизправности.173 Нарушенията, по-конкретно липсата на прилагане на  най-

добрите решения за управление, както и някои неточни изчисления, са били открити след 

като  разрешителните са били вече дадени.174 Фондация Чесапийк Бей оспорва 

разрешителните на тези компании, в следствие на което ДЗОС ги преразглежда и 

отменя.175 
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Шистови находища Барнет, Файетвил и 

Хайнесвил 

Шистово находище Барнет е много сходно с геоложката формация Марселъс. Шистово 

находище Барнет обхваща градовете Далас, Форт Уърт и околните области, като обхваща 

около 5000 кв. мили.176 Тъй като шистово находище Барнет лежи под град Форт Уърт, 

въздействието от проучванията и добива на тези залежи е по-различно отколкото при 

шистовото находище Марселъс, което се намира в сравнително извънградски район. В 

шистово находище Барнет има около 12 000 газови кладенци и 1300 компресори за 

природен газ.177 Откакто през 2002 г. започва да се извършва мащабно хоризонтално 

сондиране в района Барнет са били докладвани случаи на замърсяване на водите, 

въздуха, геоложки нарушения, както и въздействия върху здравето на хората и дивата 

природа, които се свързват с технологията хидравлично разбиване. 

Шистово находище Файетвил е разположено в северен Арканзас и съседните райони. 

Сондажните дейности в щата достигат дълбочина от няколко стотин фута до 7000 фута 

под повърността. Шистовата формация Хайнесвил лежи в северната част на Луизиана, и 

части от Тексас и Арканзас. 

I. Въздействие върху водата 

А. Замърсяване с шествалентен хром, Мидланд, Тексас  

През април 2009 г. е потвърдено замърсяването на частен кладенец в Мидланд с 50 пъти 

над допустимото ниво на шествалентен хром.178 Тексаската Комисия по качеството на 

околната среда (ТККОС) е тествала около 240 кладенци и добавила филтри на 42, където 

нивата на шествалентен хром са превишавали безопасните нива.179 Източникът на 

замърсяването с шествалентен хром не е открит, но ТККОС проучва връзка с добива на 

природен газ в района.180 По-конкретно ТККОС е направила връзка с съоръженията за 

природен газ на Шлумбергер в района.180 В изявление в пресата компанията отрича да е 

намерен източникът на хром, но заявява, че вероятно източникът е съседна дейност. 

ТККОС организира публични срещи през май и юли 2009 г., за да предостави информация 

за възстановяване на щетите за местни жители, но до този момент не е идентифицирала 

източника на проблема.181 ТККОС е отнесла района към Агенцията за защита на околната 

среда за включване в Националния списък на приоритетите.182 

В. Диш, Тексас  

През 2009 г., в отговор на оплакване от собственик за сива чешмяна вода, която потича 

след извършване на сондажни дейности по метода хидравлично разбиване в района, 
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Железопътната комисия на Тексас и град Диш тестват водата и установяват повишени 

нива на арсеник, олово, хром, бутанон, ацетон, въглероден бисулфид, и стронций в до 21 

пъти над позволените нива на концентрация. Предишни тестове също откриват следи от 

концентрация на пет други токсични въглеводороди.183  

С. Замърсяване на вода и почва, Арканзас 

Изследване на Департамента за качество на околната среда на Арканзас през 2009 г. 

открива, че течностите използвани при промишления добив на газ са били неправилно 

използвани при операции в земеделските земи в щата и че при всеки един от терените е 

имало замърсена течност, която се е оттекла в близките реки или потоци и че 

концентрацията на хлорид в заобикалящата почва е била необичайно висока.184 

D.Чесапийк, Шлумбергер глобени за смърт на едър рогат добитък  

През 2010 г. Департамента за качество на околната среда на Луизиана (ДКОС) обявява 

предстоящо споразумение с Чесапийк Енерджи и техния подизпълнител Шлумбергер 

Технолъджи, според което всяка от компаниите следва да плати по 22 000 долара за 

смъртта на 17 животни, които са умрели в близост до площадка за добив на газ в 

Луизиана. ДКОС потвърждава, че са открити високи нива на калиев хлорид и в близост до 

пасище на крави.185 Разкритията сочат, че „млечно бяла субстанция” бликнала от газовия 

кладенец и се събрала в ниската част на пасището, която била достъпна за кравите. 

Според очевидци, присъствали на смъртта на животните, кравите страдали от бавна и 

болезнена смърт, като много от тях мучали силно, с кръв и пяна от устата.  

От бранша твърдят, че процедурите им са безопасни, и посочват, че компаниите са 

сондирали хиляди кладенци през последните години, и само част от тях е имало  

инциденти. Проблемите в Кадо Периш започват в неделя вечерта, когато кладенец 

сондиран от Екско Рисорсес Инк., производител на газ от Далас, удря газова кухина, която 

се намирала на много по-плитка дълбочина  отколкото фирмата очаквала. Работниците се 

опитали да овладеят кладенеца, но газът успява да отиде във въздуха. Газ е открит също 

в плитките сладководни водоносни хоризонти, които осигуряват вода на много местни 

жители. Следователи ще търсят наличието на връзка. Последвали тестове откриват 

високи нива на газ в дузина местни водни кладенци, в някои случаи с нива, които могат 

да доведат до експлозия. „Не искахме хората да имат (газ) натрупан в къщите си и 

изведнъж да се окажат в експлозивна ситуация”, казва Отис Рандъл, регионален директор 

на Департамента за качество на околната среда на Лиузиана, който провежда тестовете. 

Евакуацията е доброволна, но местните жители, които не се евакуират, не могат да 

използват водата си. Екско плаща за хотелски стаи за евакуираните местни жители. Г-н 

Рандъл казва, че замърсяването на водата не е било категорично свързано със сондажите 

на Екско, въпреки че изглежда е концентрирано около площадката на газовия кладенец.   
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II. Въздействие върху въздуха 

А. Град Диш, Тексас  

Сведения за болести при хората и смърт сред животните кара управата на град Диш да 

похарчи 15% от 70 000 доларовия си годишен бюджет за проучване на въздействието на 

газовите кладенци и компресорни станции върху качеството на въздуха в границите на 

града и околността.186 Проучването, проведено през август 2009 г. от независима 

екологична консултантска фирма, установява „наличието на висока концентрация на 

канцерогенни и невротоксични химични съединения в окръжаващия въздух в близост до 

и/или в местните имоти”.187 Количествата намерени химични съединения „били в повече 

от това, което се счита за обичайно в обкръжаващия въздух” за общини като тези.188 Тези 

химични съединения включвали бензен, ксилол, въглероден бисулфид, нафталин, 

диметил бисулфид, метил етил бисулфид, и метаболити на пиридина.189 Много от 

химичните съединения са били в нива, които надвишавали краткосрочните и 

дългосрочните нива (Effects Screening Levels), установени от Тексаската Комисия по 

качеството на околната среда.190 Разследванията в района продължават.  

В. Далас – Форт Уърт, Тексас  

Качеството на въздуха в района на Далас – Форт Уърт е засегнато по драматичен начин 

от добива на природен газ в шистово находище Барнет. Доклад от Ал Амендариз от 

Южния Методистки Университет, кото сега е регионален администратор на шести регион 

на Агенцията за защита на околната среда, открива, че замърсяващите емисии от 

дейности по добив на природен газ на ден надминават тези, получени от целия трафик на 

превозни средства в района на Далас – Форт Уърт.191 

В допълнение към независимото изследване проведено от Диш, ТККОС провежда широко-

мащабна програма за мониторинг на въздуха.192 Първоначалните резултати от това 

проучване показват, че нивата на бензен във въздуха около Форт Уърт надвишават 

краткосрочните граници. Поради това, че бензенът е човешки канцероген и шистовия газ 

в Барнет е смятан за относително „сух”, регулаторните органи намират надвишаващите 

нива за алармиращи. Докато ТККОС продължава с наблюдението на въздуха, 

официалните органи предоставят резултатите на Агенцията за защита на околната среда. 

ТККОС се среща с осемте най-големи оператори на шистово находище Барнет, и ги моли 

доброволно да намалят емисиите от добива на шистов газ, след като разследванията на 

ТККОС откриват въглеводородни изпарения, изпускани от сондите и цистерните за 

съхранение, както и значителни нива на бензен на някои места.193  Очаква се ТККОС да 

предостави резултатите от изследването в края на 2009 г. или началото на 2010 г.194 

Отделът по токсикология при ТККОС издава меморандум на 27 октомври 2009 г., 

разглеждащ въздействията върху здравето документирани в доклада на Диш, който 

„силно” препоръчва вземане на допълнителни проби в района.195  Въпреки че  
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меморандумът посочва, че наблюдаваните концентрации на бензен в ДИШ не са 

надвишили краткосрочните нива, той също заключава, че „наблюдаваните концентрации 

на бензен в няколко от изследваните места могат да причинят дългосрочен риск за 

здравето на местните жители, ако присъстват продължително време в заобикалящата 

среда”.196  

III. Въздействие върху геоложките структури 

А. Град Клебърн, окръг Джонсън, Тексас  

В допълнение към въздействието върху качеството на въздуха  и човешкото здраве, 

добивът на индустриален газ в шистово находище Барнет се свързва с леки земетресения 

в района на Форт Уърт.197 От началото на 2008 г. районът на Далас Форт Уърт е 

претърпял поне 18 земетресения.  В град Клебърн, на по–малко от 30 мили от Форт Уърт, 

са регистрирани най-малко седем земетресения само за периода юни-юли 2009 г., заедно 

с още едно потенциално земетресение, докладвано на 30 септември 2009 г. Въпреки че 

официално не е установена връзка, се подозира, че има връзка между изхвърлянето на 

отпадните води от добива на шистов газ и земетресенията.198 Град Клебърн не е 

регистрирал нито едно земетресение в 142 годишната си история преди юнските 

земетресения.199 Изследователски екип от Южен Методистки Университет наблюдава 

сеизмичната активност в района около Клебърн. Има подозрения, че земетресенията 

може да са свързани с подземното инжектиране на отпадни води, произведени при 

процеса на хидравлично разбиване. Чесапийк Енерджи затвори два от своите кладенци за 

изхвърляне на солена вода в района след земетресенията.200  
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(7) 

УАЙОМИНГ И КОЛОРАДО 

Западните щати като Колорадо и Уайоминг преживат бум на сондирането за последното 

десетилетие. Сред основните геоложки формации, които се разпростират под тези щати, 

са пясъчниците, въглищните пластове и шистите.201 Практика е технологията 

„хидравлично разбиване” да се използва при всички тези образувания. 

През 2004 г. Агенцията за защита на околната среда издава доклад, според който 

хидравличното разбиване на въглищни пластове представлява „малка или никаква 

заплаха” за подземните питейни води и че тази технология не изисква по нататъшно 

проучване.202 Този доклад е критикуван като необоснован и политически мотивиран, но 

все още масово се цитира от индустрията в подкрепа на твърдението, че хидрофракингът 

е безопасен. Въпреки това Уестън Уилсън, специалист по инженерна екология и опазване 

на околната среда към Агенцията за защита на околната среда, пише писмо до Конгреса, 

в което твърди, че Агенцията за защита на околната среда е провела „ограничено 

проучване”, за да достигне до заключенията си, и че пет от седемте члена на комисията 

за разглеждане на доклада изглежда са имали конфликт на интереси.203 Въпреки че 

докладът на Агенцията се фокусира върху въглищните пластове, които се намират в 

сладководни водоносни хоризонти, съществуват общи черти между процесите, особено 

вертикалното сондиране през подпочвени води и използването на фракинг течности под 

изключително високо налягане, което прави проучването относимо и за щатите 

произвеждащи шистов газ.  
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Нарушенията, извършени от компаниите, които добиват индустиален газ, само за 

Колорадо включват следните: компании не успяват да предотвратят неоторизираното 

използване и производство на отпадъци от проучвателни и добивни дейности; не успяват 

да предотвратят значителни щети върху водните ресурси; не отстраняват по правилен 

начин и не рециклират нефтените отпадъци от отворените отпадни ями; не получават 

разрешителни за отпадна дейност; не възстановяват щетите от разливи; не съблюдават 

разрешеното налягане при инжектиране (на хидравлична течност); не изграждат по 

правилен начин ямите за сондажи; не осигуряват правилно стопанисване на отпадъците 

от проучвателни и добивни дейности с цел предотвратяване на значителни екологични 

щети; не уведомяват и не се консултират със собствениците на земята и местните власти 

преди започване на сондажни дейности; не изграждат и не стопанисват по подходящ 

начин местата за съхранение на отпадъците от проучвателни и добивни дейности с цел 

предпазване водите на щата; не изграждат съответните ограждения с цел 

предотвратяване на значителни екологични щети, в резултат на което достъп до 

кариерата имат диви животни, мигриращи птици, домашни животни или хора; и не 

прилагат добрите управленски практики за минимизиране на ерозията и утаяването извън 

находището чрез контролиране изтичането на повърхностните води.  

I. Замърсяване на подпочвената и питейната 

вода 

A. Павилиън, Уайоминг 

В отговор на оплаквания за неприятни миризми и вкус в местни кладенци, осми район на 

Агенцията за защита на околната среда финансира разследване относно източника и вида 

на замърсяването.204 Серия от доклади, включително и един, издаден през септември 

2010 г., вземат под внимание данни, събрани за частни и общински кладенци в Павилиън, 

Уайоминг през март и май 2009 г.205 

На 1 септември 2010 г., Агенцията за регистрация на токсични вещества и заболявания 

(АРТВЗ) към Министерството на здравеопазването на САЩ препоръчва собствениците на 

засегнатите кладенци да намерят алтернативни източници на вода за пиене и готвене. За 

домовете засегнати от изтичане на метан, АРТВЗ препоръчва вентилиране на стаите по 

време на вземане на душ.  Въпреки че Агенцията за защита на околната среда не е 

идентифицирала източника на химическото замърсяване „резултатите от проби показват 

наличие на въглеводороди и други химични съединения в подпочвените води и 

кладенците за питейна вода”.206 Агенцията се е ангажирала да работи с местните 

общности „колкото е необходимо, за да се увери, че жителите на Павилиън имат 

незамърсена вода”.207  
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Служител на Агенцията за защита на околната среда казал на местни жители, че 

„подпочвената вода, свързана с някои недействащи нефтени и газови находища ….. 

всъщност е силно замърсена”.208 Разследването на Агенцията за защита на околната среда 

продължава като е дала ясно да се разбере, че все още не е установен източника(ците) 

на замърсяването. Въпреки това Агенцията е открила повишени нива на опасни 

замърсители в няколко кладенци за питейна вода, които включват химикали, използвани 

при хидравлично разбиване в района.209 Агенцията посочва нефтената и газова активност 

в района като потенциален източник на замърсяване, и ще работи с компания ЕнКана за 

намаляване ефектите от сондирането върху водните запаси.210  

Най-скорошния доклад гласи: 

„При вземане на проби, Агенцията за защита на околната среда е засякла няколко 

петролни въглеводорода, включително бензен и метан, в кладенци и в подпочвените 

води. Агенцията за защита на околната среда открива ниски нива на петролни 

съединения в седемнадесет от деветнадесетте изследвани кладенци за питейна вода. 

Резултатите от пробите също потвърждават, че плитките подпочвени води в близост са 

замърсени с високи нива на петролни съединения. Има неяснота относно възможността 

тези замърсени плитки подпочвени води да мигрират към питейните сладководни 

водоносни хоризонти. Агенцията за защита на околната среда също открива в питейни и 

подпочвени кладенци няколко неорганични съставки като сода и сулфати. 

Концентрацията на тези съединения и метали са били в общи линии в установените при 

предишни проучвания рамки. Агенцията за защита на околната среда работи в тясно 

сътрудничество с различни правителствени партньори и с ЕнКана, основният доставчик 

на газ в района, за да се увери, че засегнатите местни жители получават вода и да се 

занимае с потенциални източници. Това включва осигуряване на достъп до алтернативни 

източници на вода, както и оценка на потенциалните дългосрочни решения като системи 

за пречистване на водата и инфраструктура.“ 

В момента се обмисля включването на района на Павилиън към Националния списък на 

приоритетите.211 

B. Избухване на газов кладенец на Уиндзор Енерджи, Кларк, Уайоминг 

През август 2006 г. избухва газов кладенец на Уиндзор Енерджи вследствие на 

разкъсване на повърхностната обвивка на кладенеца, приблизително 255 фута под 

повърхността. В доклад издаден през февруари 2007 г. научно-консултантската група 

Теракон заключава, че експлозията в кладенеца и вероятно предходно сондиране на газ в 

района са причинили замърсяване на подпочвените води с петролни въглеводороди като: 

BTEX съединения (бензен, толуен, етилбензен, ксилени). В друго проучване три месеца 

по-късно, Теракон отново засича същите замърсители в подпочвената вода.  

C. Стотици случаи на нарушения в качеството на водата, Колорадо 
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Докладите за качество на водата от 2008 и 2009 година на Комисията на Колорадо за 

запазване на нефта и газ (ККЗНГ) посочват, че през тези две години ККЗНГ е оценила над 

602 000 долара в неустойки срещу 17 газодобивни компании за нарушения, които са 

повлияли върху общественото здраве, безопасност, благосъстояние и водни ресурси. 

ККЗНГ също докладва, че приблизително 726 разлива или изтичания на отпадъци от 

проучвателни и добивни дейности са били докладвани на Агенцията през 2008 и 2009 

година.212 Връщайки се назад към средата на 2007 година, ККЗНГ докладва, че 182 

разлива са замърсили подпочвената вода, 82 са замърсили повърхностните води, а още 

10 разлива са замърсили едновременно повърхностните и подпочвените водни ресурси.213 

ККЗНГ съобщава, че през 2008 година са докладвани 430 разлива (включително от 

отпадъци при проучвателни и добивни дейности и гориво) и 308 Уведомления за 

предполагаеми нарушения (УПН) са издадени на газодобивни компании; през 2009 година 

се съобщава за общо 371 разлива и 260 УПН; до 01.05.2010г. се съобщава за общо 162 

разлива и издадени 81 УПН.214 Вследствие оплакванията на местни жители и последващо 

разследване, ККЗНГ определя, че 26 местни кладенци за питейна вода са замърсени от 

операции по добив на газ през 2009 година, а разследването на един друг кладенец за 

питейна вода все още продължава.  

D. Окръг Гарфийлд, Колорадо 

През 2008 година доклад, изготвен в окръг Гарфийлд, Колорадо, открива връзка между 

повишените нива на метан и хлорид в подпочвените води и дейността по добив на газ.215 

Докладът посочва, „въпреки че е вероятно малко количество газ вследствие на 

вертикална миграция от формацията Уасач да се е появило по естествен път, ниските 

преддобивни концентрации (<1ppm) и тенденцията за увеличаване на разтворимия 

метан, която се корелира положително с броя на кладенците, индикира, че добивната и 

производствена дейност са причината”.216 Докладът уточнява, че положителната връзка 

между добивната дейност и повишените нива на разтворим метан в подпочвената вода 

предполагат, че „добивната и производствена дейност са причината”.217  

ККЗНГ съобщава за продължителен проблем със замърсяване на подпочвената вода в 

окръг Гарфийлд.218 ККЗНГ съобщава, че основните замърсители са били метан и BTEX 

съединения (бензен, толуен, етилбензен, ксилени) и Агенцията е изисква от ЕнКана, 

производителят на газ в района, да възстанови щетите от това замърсяване и да 

предоставя тримесечни доклади на щата за състоянието на водата.219 

През 2005 година ККЗНГ глобява ЕнКана с 266 000 щатски долара за изпускане на 

природен газ във формацията Уасач, което е станало в резултат на „непредпазване на 

водоносните хоризонти” от страна на фирмата.220  

E. Окръг Хуерфано, Колорадо 
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Вследствие на многобройни оплаквания на граждани за предполагаемо замърсяване на 

питейната вода в окръг Хуерфано,  ККЗНГ провежда разследване и установява, че 

високите нива на метан в 20 кладенци за питейна вода се дължат на разработването на 

въглищно находище в района. В резултат на разследването комисията издава заповед, 

която изисква операторът да затвори всички 52 газови кладенци и през 2008 година да 

осъществи програма за наблюдение и облечаване на щетите.  

F. Замърсяване на извори, Колорадо 

ККЗНГ съобщава, че четири извора са замърсени от газови операции през 2009 година, а 

прилагането на закона продължава. В допълнение, разследвания на ККЗНГ разкриват, че 

през 2008 година още седем извора и два частни водни кладенци са били замърсени от 

газови операции в щата.  ККЗНГ съобщава, че разследването на още един кладенец за 

питейна вода продължава.  

G. Норт Форк Ранч, Колорадо 

ККЗНГ издава пет Уведомления за предполагаеми нарушения (УПН) на оператор, 

вследствие на продължаващо наблюдение на кладенец в подразделение Норт форк Ранч 

за замърсяване на питейната вода през 2009 година.221 

II. Въздействие върху повърхностните води 

От януари до юли 2010г., Комисията на Колорадо за запазване на нефта и газ (ККЗНГ) е 

докладвала за 57 разлива или неоторизирани изхвърляния на отпадни води от дейности 

по проучване и добив на газ, както и че 22 от тези разливи са замърсили повърхностни 

водоеми на щата.222 ККЗНГ е издала пет Уведомления за предполагаеми нарушения (УПН) 

в отговор на оплаквания отностно нанесени вреди на повърхността и изтичания в 

кладенци през 2009г. Двадесет и осем разлива или изхвърляния на отпадна вода, 

замърсена при проучвания или добив на газ, са замърсили повърхностните води на щата 

през тази година. Един от тези разливи е замърсил както повърхностни, така и подземни 

водоеми; друг разлив е замърсил сухо речно корито, водещо към повърхностен водоем; а 

едно допълнително УПН е издадено за неправилен контрол на ерозията на строителната 

площадка на кладенец, което довежда до сериозни отлагания на седименти в близък 

поток през 2009г. През 2008г. ККЗНГ е докладвала, че 24 разлива или изхвърляния на 

индустриални отпадни води са замърсили повърхностни водоеми в щата, както и че пет 

други разлива са влезли в отводнителните инсталации и са достигнали до повърхностните 

води.  

А. Изчерпване водите на потоците, Басейн Ратън, Колорадо  



Разбити общности. Изследвани случаи на въздействието на индустриалното добиване на 
шистов газ върху околната среда 

Септември 
2010 

 

35 
 

През 2006г., ККЗНГ, заедно с Института по геология на Колорадо (Colorado Geologic 

Survey) и Дивизията по водни ресурси към кабинета на щатския инженер, наемат 

подизпълнител, който да изследва изчерпването на потоците в Басейна Ратън, за да се 

оцени влиянието на източването на вода от газови кладенци на СиБиЕм върху 

водообмена. Според ККЗНГ, източването е около 3.2 милиона кубически метра от около 

21 милиона кубически метра общ поток годишно.223 ККЗНГ издава допълнително пет 

Уведомления за предполагаеми нарушения през 2008г. за неправилен контрол върху 

ерозията и отлаганията, влияещи на повърхностните води на щата.224 

B. Изтичане на принадлежаща на Маратон Ойл течност за фракинг, 

Парашут Крийк, Колорадо  

На 31 януари 2008г. близо до Парашут, Колорадо, близо 1.4 милиона галона течност за 

хидравлично разбиване, принадлежаща на Маратон Ойл, се е оттекла в потока Парашут 

Крийк от яма за съхранение. Маратон, които са възнамерявали да използват течността 

при бъдещи сондажни дейности на платото Роан, обясняват разлива и замърсяването с 

пробив в обшивката на ямата за съхранение.225 

C. Бензен в изворната вода, окръг Гарфийлд, Колорадо  

Уилиамс Продакшън Ко. е най-големият производител на природен газ в региона Уестърн 

Слоуп в Колорадо, където се намира и окръг Гарфийлд.226 Според един доклад, 

компанията се е съгласила по принцип да плати 423 000 щатски долара глоба, за да се 

намери решение на щатско разследване на случай на замърсяване на извор, от където 

жител на северозападно Колорадо е пил вода, замърсена с бензен, през май 2008г.227  

Разследване на ККЗНГ показва, че изворът е бил замърсен от намиращата се в близост 

протекла яма за отпадни води на сондажната площадка.228 Разследването разкрива, че 

площадката е работела без необходимото разрешение от щата, и че ямата е неправилно 

изградена и подържана.229 ККЗНГ твърди, че ако били спазени законовите условия на 

площадката, това би “намалило сериозно” вредата върху подземните води и извора.230 

Уилиамс Продакшън Ко. все още оспорва констатацията на ККЗНГ, че течът от тяхната 

площадка е замърсил извора.231 

Уилиамс са докладвали за 74 разлива или неоторизирани изхвърляния на отпадъци от 

проучвания и добив на газ от 2007г. насам, осем от които са замърсили повърхностни или 

подземни водоизточници.232 Уилиамс Продакшън Ко. са получили 28 уведомления за 

предполагаеми нарушения за същия период.233 Изпълнителният директор на ККЗНГ 

признава, че агенцията трябва да “се справя по-добре с навременното налагане на 

законите”, отбелязвайки, че, поради сложността на случаите, както и факта, че 

множество газодобивни компании действат във всеки район, “самото разследване на 

случаите е трудно и отнема много време.” 
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Препоръки 

“Желанието да се постигнат максимални печалби или да се орежат разходите никога не 

трябва да е по-важно от спазването на изискванията на регулаторните органи в тяхната 

цялост...не можете да изхвърляте отпадъци най-нагло и на практика да се плезите на 

регулационната система.” 

Съдия МакЛафлин от областен съд на САЩ, юни 2010г., осъждайки двама оператори от 

Суомп Ейнджъл Енърджи за това, че незаконно са изхвърляли в Националната Гора 

Олжени в Пенсилвания силно солени отпадни води при петролна сондажна операция.234 

“Ако имате закон и не го налагате, все едно нямате закон.” 

Бившият президент Бил Клинтън, юни 2009г., годишна конференция на Съюза на Водните 

Стопани (Waterkeeper Alliance).234 

Ривъркийпър препоръчва следните действия преди да се разрешат по-мащабни 

индустриални сондажи за газ:  

I. Федерални Законодателни Действия 

(1) Конгресът трябва да утвърди първоначалните цели на националните закони за 

опазване на природата и да затвори вратичките, които позволяват на петролната и 

газовата индустрия да действат над закона. Тези закони включват: Постановление за 

чистата вода; Постановление за безопасна питейна вода; Постановление за опазване и 

възстановяване на ресурсите; и Постановление за цялостна реакция към околната среда, 

компенсация и съдебна отговорност  (Comprehensive Environmental Response, 

Compensation, and Liability Act или CERCLA, често наричан Суперфонда). Продължаващи 

отстъпки за заинтересовани лобита и бездействие от страна на народни избранници е 

безсъвестно, и е предателство спрямо доверието на общността. 

(2) Конгресът трябва да одобри Постановлението за отговорност при хидравличен 

фракинг и яснота за химикалите. Внесен през 2009г. от Представителите в Конгреса 

Хинчи (демократ – Ню Йорк) и ДеГет (демократ – Колорадо), този закон би затворил 

сегашните вратички в Постановлението за безопасна питейна вода, и би изискал 

публикуването на химикалите, които се използват при действия за хидравлично 

разбиване. Конгресменът Хинчи, който от десетилетия се бори за опазване на околната 

среда в северната част на щата Ню Йорк наскоро призова председателя Пелоси да внесе 

закона в Камарата за гласуване.236 Председателят Пелоси трябва да послуша Конгресмен 

Хинчи и да задвижи този процес възможно най-скоро.237 

(3) Комисията за Енергия и Търговия на Камарата на Представителите, заедно с 

Агенцията за защита на околната среда (Environmental Protection Agency, EPA), трябва да 
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продължи цялостните си разследвания на нарушението на Халибъртън и БиДжей 

Сървисез на Меморандума за Съглашение с EPA, че компаниите няма да използват 

дизелово гориво при операции за хидравлично разбиване. Събраните до момента 

доказателства, състоящи се донякъде от изявления на компаниите, показват, че 

компаниите са продължили да използват дизелово гориво в поне 15 щата от 2005 до 

2007г. Споразумението с EPA, макар и доброволно, е било използвано от индустрията 

като аргумент за осигуряване на изключения от Постановлението за безопасна питейна 

вода, в частта за подземно инжектиране, която строго регулира инжекции използващи 

дизелово гориво.238 До скоро БиДжей Сървисез продължаваше да твърди пред EPA, че 

напълно спазва Споразумението.  

II. Федерална регулация и действия за налагането ѝ 

(1) Всички регионални офиси на EPA, както и щабът на EPA, трябва незабавно да 

използват всичките си ресурси, за да спрат растящото количество замърсяване, 

причинено от извличането на природни ресурси.239 Трети регион на EPA наскоро създаде 

Целева група за извличане на природни богатства, която разглежда възможностите за 

насочено налагане на закони и други стратегии за налагане на по-строги стандарти за 

околната среда при добив на фосилни горива. Според Инсайд EPA, “целевата група може 

би е предшественик на по-широки усилия от страна на EPA да се подсилят изискванията 

за защита на околната среда при спорната практика на хидравлично разбиване за добив 

на шистов газ, известно още като фракинг, и да изясни пълномощията си да налага 

стандарти за околната среда в този сектор, въпреки усилията на Конгреса да намали 

регулационните пълномощия на агенцията”.240 

(2) Екипът на Главния инспектор на EPA трябва да поднови разследването си за 

възможното неправилно използване на информация през 2004 година, когато Агенцията 

прави изследване на разбиването и въглищния метан, което е често критикувано като 

политически мотивирано и научно необосновано.241 

(3) EPA трябва да преразгледа изследването си от 1988г. на изключения от 

Постановлението за опазване и възстановяване на ресурси (ПОВР) за петролната и 

газовата индустрия, което се използва като основание тази индустрия да не се регулира 

от този важен закон. Според тогавашен служител на EPA, Агенцията е направила 

изключение за индустрията от регулациите на ПОВР “по чисто политически причини, 

въпреки научните констатации, че отпадъците са опасни.”242 

(4) EPA трябва да се увери, че сегашното ѝ проучване относно хидравлично разбиване ще 

остане научно обосновано, непредубедено и без политически натиск от което и да е 

заинтересовано лоби. Агенцията трябва да удържи на обещанието си да използва 

цялостни анализи, за да измери разнообразните влияния, резултат от сондиране за газ. 

Сегашното изследване трябва да е първото от други дългосрочни научни оценки на този и 

други важни въпроси за околната среда.  
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III.  Щатска регулация и действия за налагането ѝ 

(1) Щатските агенции трябва спешно да направят свой приоритет предотвратяването на 

замърсявания, регулациите, мониторинга и прилагането на законите, за да се избегнат 

проблемите от миналото и да се предотврати по-нататъшно спадане в качеството на 

въздуха и водата. Всички щати трябва да имат подходящи ресурси за надзор на 

сондажните дейности; за разследване на инциденти включващи замърсяване, и за 

налагане на регулации, създадени за защита на здравето на хората и на околната среда.  

(2) Щатските агенции за контрол по опазването на околната среда не бива да издават 

повече разрешения за газови кладенци, отколкото агенциите биха могли да инспектират 

редовно.243 В Западна Вирджиния контролните органи признават, че в техния щат се 

издават разрешителни за сондаж за газ по-бързо отколкото те могат да се справят с 

промишления надзор.244   

(3) Щатите трябва да предприемат цялостни проучвания за влиянията върху околната 

среда, които да включват анализ на потенциалните натрупващи се вреди от промишлени 

дейности по добив на газ. Въпреки недостатъците си, такова изследване през 2009г. в Ню 

Йорк, за своя чест, е първото изследване, предприето преди да се издадат разрешителни 

за мащабно хидравлично разбиване и хоризонтално сондиране.  Въпреки че други щати, 

особено Пенсилвания, са засилили своите усилия за налагане на законов контрол в 

последните години, целта на изучаването и планирането относно околната среда е да 

предотврати замърсяване.  

(4) Щатите и местните общини трябва да изискат средства от индустрията за 

финансиране на увеличения персонал за надзор и налагане на закона.  

(5) Щатските агенции трябва да идентифицират и запушат изоставени или остарели 

кладенци. Проблемите с тези стари кладенци потвърждават нуждата от затварянето им 

преди да се разреши увеличаване на броя на сондажите, и подчертават нуждата от строг 

контрол над сегашните сондажни действия.  

(6) Всеки щат трябва да забрани каквито и да било изтичания по време на сондиране за 

газ, които могат да попаднат в увредени водни пътища, идентифицарани в алинея 303(d) 

на Постановлението за чиста вода, и/или да нарушат щатските стандарти за качество на 

водата или Общите максимални дневни обеми (Total Maximum Daily Loads, TMDLs). Тези 

правила трябва да вземат в предвид топографските, геоложки и хидрогеоложки условия, 

които биха увеличили риска от замърсяване на повърхостните или подпочвени води.  

(7) Всеки щат трябва да насърчи създаването  на правила и цялостни програми за надзор, 

които да изискват всички кладенци да имат контролни сензори, монтирани с цел да се 

засече приток на какъвто и да е замърсител от инсталациите за добив на петрол и газ.  
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(8) Никой щат не трябва да издава разрешителни за източване на вода, освен ако 

източването не бъде направено така, че със сигурност да не нанесе, индивидуално или 

кумулативно, вреда на количеството или качеството на водите и ресурсите, които зависят 

от водата; източването трябва да използва безопасни за околната среда и икономически 

разумни мерки за опазване на водата; източването трябва да бъде направено така, че да 

се спазят всички общински, щатски и федерални закони, както и регионални, 

междущатски и международни споразумения.  

(9) Всеки щат трябва официално да класифицира всички отпадъци от проучванията, 

експлоатацията, добива или производството на суров петрол или природен газ, 

включително, но не само, сондажни течности и производствени води, като опасни 

отпадъци по закона на щата, регламентирайки със закони и правила улавянето, 

транспорта, обработката, съхраняването и премахването им.  

IV. Постоянна защита на публичните земи и водни запаси 

(1) Щатските и федерални агенции трябва да забранят следните райони за добив на газ и 

петрол: районите около и включително всяка водна система, която е получила 

констатация за избягване на филтриращи инсталации от EPA; райони разположени върху 

водни системи само с един източник; всеки район, определен като необходим за защитата 

на запасите от питейна вода; всеки район определен за важно местообитание на 

застрашени видове по алинея четвърта на федералното Постановление за застрашени 

видове като район за опазване на птици или друго важно местообитание за птици, 

необходимо за опазването на мигриращи или немигриращи птици; всички равнини 

застрашени от наводнения; както и всички райони в щатски резервати, горски резервати, 

щатски гори, убежища за диви животни, райони за контрол на дивеча, и запазени диви 

райони. Освен това, трябва да се определят буферни зони, минимални запаси и 

вододелни мерки за защита на ресурсите.  

V. Инвестиции в инфраструктура  

(1) Щатите трябва да намерят и опълномощят инвестиции от частния сектор за подръжка 

на пътища и застраховки преди да се дават нови разрешителни за сондиране за газ. 

Според висш служител на Пенсилванската щатска полиция, който наскоро свидетелства 

пред комисия на щатския сенат, “местната транспортна инфраструктура започва да се 

срива под тежеста и броя на камионите [за и от Марселъс].” Само в един тридневен 

период през юни 2010г., целева акция на Департамента за защита на околната среда на 

Пенсилвания и щатската полиция е констатирала над 600  нарушения, в резултат на което 

40% от камионите за извозване на отпадъци са изведени от експлоатация поради 

опасения за безопасността им.245 Наскоро, друг доклад показа, че Департамента по 

транспорт на Пенсилвания не се справя с подръжката на пътищата и парите осигурени от 

сондажните компании не достигат за поправката на пътните повреди, причинявайки 

опасности за гражданите.246  
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(2) Щатите трябва да са сигурни, че индустрията е инвестирала в обработката на отпадни 

води, и има застраховки, покриващи евентуални щети, преди да разрешават 

допълнителни сондажи за газ. В свой документ от 2009г. DSGEIS, щатът Ню Йорк показва 

списък от станции за преработка на отпадни води в щата, намеквайки, но без гаранции, 

че тези станции имат оборудването необходимо за преработка на отпадни води от добив 

на газ.247 В Пенсилвания, ДЗОС са казвали, че отпадните води от Марселъс вече са 

навредили на водните местообитания и на запасите от питейна вода.248 Нужно е 

публикуване на пълния списък с химикали използвани във всяка сонда от страна на 

индустрията, комбинирано с федерални, щатски и местни инициативи за образование и 

информиране на местните жители. Това е минимално изискване за да се започне 

разрешаването на тези проблеми.  

(3) Всеки щат трябва да изисква гаранционни фондове или гаранционни застраховки за 

всеки кладенец, притежаван или използван от дадена компания. Тези гаранции трябва да 

са в количества достатъчни за поправка или възстановяване на всяка вреда на околната 

среда или опасен разлив в резултат на проучвания или добив на газ или петрол.  

VI. Най-добри практики за управление и корпоративна отговорност 

(1) Лидерите на индустрията трябва да продължат да работят с независими експерти, 

организации за опазване на околната среда и правителствени регулаторни органи, за да 

установят Най-добри Управленски Практики (НУП), които да бъдат използвани от всички 

компании в сектора.  

(2) Лидерите на сектора трябва да обещаят, че ще да работят с щатските и федерални 

регулаторни органи, с цел да се окуражи създаването на правила, които да дефинират 

тези НУП. За компании, които вече използват най-модерните технологии, цената за 

налагане на тези по-строги правила би била нищожна. Също така компании, които не 

могат да си позволят да инвестират в НУП, както и така наречените “лоши играчи” няма 

да са конкурентни на пазара.  

(3) Като минимално условие, всички компании, сондиращи за газ, трябва да публикуват 

всички химикали, използвани при пробиването на кладенци за газ и петрол, както и при 

хидравлично разбиване. Щатите не трябва да издават разрешителни за сондиране, 

докато компаниите не покажат пълния списък от химически съставки на всяка добавка, 

която може да се използва при сондиране или фракиране на даден кладенец, и не 

осигурят бърз достъп до тази информация за служители, реагиращи и при спешни случаи, 

и обществеността като цяло.  

(4) Пробиването, обшиването, екслоатацията, запушването и презапушването на 

кладенци и възстановяването на околните земи трябва да се прави така, че да се 

предотвратят и/или поправят вредите за околната среда, включително, но не само, 

изтичания на петрол или газ, разтворена сол, или вода от един геоложки слой в друг; 
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навлизането на вода в петролни или газови слоеве освен по време на извличането; 

замърсяване на водоеми с прясна вода с петрол, газ, солена вода, сондажни течности, 

течности използвани при хидравлично разбиване или други замърсители; и взривове, 

срутвания, просмуквания и пожари.  

(5) НУП трябва да се използват, за да се осигури безопасността на кладенеца. Тези 

правила трябва да включват: подържане на мрежа от одобрени доставчици; 

утвърждаване и използване на процедура за най-добро възможно уплътняване на стените 

на кладенеца с цимент и стомана; задължително използване на сензори за целостта на 

цимента и други диагностични процедури, които да осигурят най-голяма точност при 

идентифицирането на възможни проблеми.  

(6) НУП трябва да включват: указания за прилагане на процедури за засичане и спиране 

на водни течове; идентификация и монтаж на модерни инсталации пестящи вода; курсове 

за работниците относно добри практики за пестене на вода; образование на обществото 

относно опазването на водните ресурси в контекста на начина, по който водата ще бъде 

използвана по издаденото разрешително; и други мерки и цели за опазване на водните 

ресурси, включително определяне на цени, водоспестяващи мерки, мерки за защита от 

суша, и ограничаване на загубената вода.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федералните и щатски регулаторни органи са документирали значителни поражения 

върху околната среда в следствие на промишлено сондиране за шистов газ в цялата 

страна.  

Тези поражения включват замърсяване на подземна и питейна вода, повърхностни 

водоеми, въздух и почва, в резултат на промени в използването на земите, на строежа на 

пътища, на изтеглянето на водите, на неправилно запечатване на стените на кладенците 

с цимент, кладенци с прекалено високо налягане, на миграция на газ в нови и изоставени 

кладенци, на невъзможността на пречиствателни станции да третират вода изтекла 

обратно от кладенеца, инжектиране на отпадъчни разтворени соли под земята, на 

неправилен контрол върху ерозията и отлагането, потока от камиони и компресорните 

станции, както и на инциденти и разливи.  

Цялостният ефект на всички тези проблеми на околната среда все още не е известен.  

Необходими са действия от страна на законодателни, регулаторни и контролни органи на 

федерално, щатско и местно ниво, за да се ограничи прилива от замърсяване причинен от 

промишлените операции за добив на газ.  
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Снимки 

(1) Изоставена къща с кладенец за хидравлично разбиване на фона в Димок, Пенсилвания 

(2) Сондажна площадка по време на активното добиване за шистов газ в Марселъс, окръг Ъпшур, 

Западна Вирджиния през 2008 г. (на снимката я няма допълнителната яма за съхранение на вода) 

Използвана с разрешението на West Virginia Surface Owners‟ Rights Organization: www.wvsoro.org. 

Copyright WVSORO, юни 2008. EXECUTIVE SUMMARY 

(3) Крейг Саутнър, жител на Пенсилвания с проби от чешмяната си вода 

(4) Кладенец за хидравлично разбиване в Димок, Пенсилвания 

(5) Кладенец за хидравлично разбиване в Димок, Пенсилвания  

(6) Табели за забрана, поставени пред сондажна операция на Кабът Ойл енд газ в Димок, Пенсилвания 

(7) Снимка на Джон Дентън на верандата му в Павилиън, Уайоминг 

 

Това хидравлично разбиване е в гъсти пясъчни образувания, приблизително около 8000-10 000 фута 

(2400 – 3000 метра) под земята. Използвана с разрешението на Pavillion Area Concerned Citizens and 

Powder River BasinResource Council 

www.powderriverbasin.org. 
 

Всички фотографии са на Джайлс Ашфорд освен ако не е отбелязано друго. 
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http://www.portal.state.pa.us/portal/server.pt/community/newsroom/14287?id=9193&typeid=1. 
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